Stowarzyszenie zrzesza osoby zajmujące
się naukowo i praktycznie zagadnieniami
rozwoju
człowieka.
Zadaniem
Stowarzyszenia jest tworzenie
środowiska dla dyskursu dotyczącego tematów
podejmowanych w pracowniach
naukowców oraz rozstrzyganych praktycznie w kontaktach z jednostkami i instytucjami.
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Szanowni Państwo,
90 lat temu Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 30 listopada 1928
roku zatwierdził utworzenie Katedry
Psychologii Pedagogicznej. Odtąd miejsce to stało się ważnym ośrodkiem badań
nad rozwojem. I co ważne, pozostaje nim
do dziś. Warto zatem przypomnieć zarówno istotne osiągnięcia naukowe, jak i społeczno-organizacyjne.
Katedra Psychologii Pedagogicznej została
powołana z inicjatywy Władysława Heinricha, fizyka, filozofa i psychologa doświadczalnego, który zauważał społeczną potrzebę prowadzenia studiów nad rozwojem i
wychowaniem człowieka. Pierwszy okres
funkcjonowania Katedry Psychologii Pedagogicznej wiąże się z osobą Stefana Szumana i jego ideą rozwoju człowieka. Szuman, lekarz i psycholog, zaznaczał biologiczne uwarunkowania zjawisk rozwojowych i przyjmował podejście eksperymentalne w badaniach nad rozwojem. Prowadzone pod kierunkiem Szumana badania dotyczyły różnych okresów w rozwoju
człowieka oraz różnych sfer rozwoju.
Do dziś nie straciły na wartości i nadal wywołują zainteresowanie jego badania nad
rozwojem poznawczym w dzieciństwie
(Geneza przedmiotu 1932), budowaniem
reprezentacji poznawczej (Rozwój pytań
dziecka 1939), językiem dziecka (O rozwoju języka i myślenia dziecka 1968),
uwagą w dzieciństwie (O uwadze 1961),
wchodzeniem w dorosłość (Rozwój młodzieńczego idealizmu 1932), rozwojem w
dorosłości (Osobowość i charakter 2012)

Lipiec-Sierpień-Wrzesień 2018
czy sztuką dziecka ( O sztuce i wychowaniu
estetycznym, 1962; Wybór pism estetycznych 2008). Szuman uważał, że wyrazem
tego, czy jego poszukiwania prowadzone
były we właściwym kierunku i czy przyniosły
istotne dla rozwoju wiedzy o człowieku wyniki, wskażą prace jego uczniów.
Można powiedzieć, że oczekiwania Szumana spełniły się. Po objęciu w 1961 roku
Katedry (Zakład Psychologii Rozwojowej i
Wychowawczej) przez Marię Przetacznik- Gierowską nadal były kontynuowane
badania nad językiem dziecka (Od słowa
do dyskursu 1994); prowadzono badania
nad uwarunkowaniami rozwoju (m.in. nad
akceleracją rozwoju, 1986), czy nad sztuką
dziecka (Dziecko jako odbiorca literatury
1992). Obszar badań nad rozwojem poszerzył się o studia nad myśleniem biograficznym (M. Olejnik), myśleniem postformalnym
(E. Gurba), rozumowaniem moralnym (D.
Czyżowska) prowadzone pod kierunkiem
Adama Niemczyńskiego, który kierował
Zakładem w latach 1990 – 1996. Kiedy
Zakładem
kierowała Maria KielarTurska (w latach 1996 – 2013) prowadzone były badania nad sprawnościami
językowymi i komunikacyjnymi dziecka (M.
Ligęza), teorią umysłu (M. Białecka-Pikul),
funkcjami zarządzającymi (M. Kosno),
rozwojem reprezentacji poznawczej (M.
Stępień-Nycz), przyjmowaniem perspektywy
(A. Białek), stymulowaniem rozwoju poznawczego w dzieciństwie, sztuką dziecka,
poznawczym rozwojem w starości (K. Byczewska-Konieczny).
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Z inicjatywy Kielar-Turskiej, w 2003 r, w 75
rocznicę utworzenia Katedry Psychologii
Pedagogicznej, wywodzącemu się z niej Zakładowi Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej nadano imię Stefana Szumana. Takie zagadnienia jak twórcze działanie dziecka, rola fikcji w poznawaniu rzeczywistości
(A. Kołodziejczyk), psychologia wpływu
mediów były podejmowane pod kierunkiem
Doroty Kubickiej (kierowała Zakładem w
latach 2013 – 2016). Zwrócenie uwagi na
rozwój we wczesnym dzieciństwie i laboratoryjne badanie rozwoju poznawczego, zaznaczyło się w ostatnim okresie, kiedy kierownictwo Zakładu objęła Marta Białecka-Pikul.
Z inicjatywy Marii Przetacznik-Gierowskiej i
Grażyny Makiełło-Jarża powstała w 1977
Pracownia Psychologii Dziecka, a dzieło to kontynuowane jest do dziś przez Jadwigę Wrońską, służąc studentom, dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom. W Instytucie Psychologii UJ zostało założone
przez Martę Białecką-Pikul Laboratorium
badań nad rozwojem dziecka.
W Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej UJ powstała idea utworzenia
Sekcji Psychologii Rozwojowej przy
Polskim Towarzystwie Psychologicznym, a jej realizatorem (1991 r) był Adam
Niemczyński. Sekcja miała za zadanie stwarzać forum dla wymiany myśli naukowej i
praktycznych doświadczeń dotyczących
rozwoju człowieka w biegu życia, zarówno

w kraju, jak i w kontaktach z ośrodkami
zagranicznymi. Zakład był organizatorem
dwu pierwszych i trzech kolejnych
Ogólnopolskich Konferencji Psychologii Rozwojowej (1992 i 1993 oraz 2003,
2011, 2016), a do tej pory odbyło się ich
27. Ponadto z inicjatywy Niemczyńskiego
zorganizowana została w 1995 roku VII
ECDP. Polskie Stowarzyszenie Psychologii
Rozwoju Człowieka (będące kontynuacją
Sekcji), nadal ma swą siedzibę w Instytucie
Psychologii UJ. Tutaj także znajduje się redakcja czasopisma Psychologia Rozwojowa, założonego w 1993 roku, będącego
organem PSPRC.
Można powiedzieć, że historia polskiej psychologii rozwoju człowieka zaczęła się na
Uniwersytecie Jagiellońskim, najstarszym
Uniwersytecie w Polsce. Miała pełną zdarzeń i osiągnięć historię i ma pełną nowych
inicjatyw przyszłość. Ważnym momentem
w tej historii było założenie Sekcji Psychologii Rozwojowej, przekształconej w PSPRC
(w 2015 r) oraz powołanie czasopisma Psychologia Rozwojowa. Wyrazem związku aktualnych badań nad rozwojem człowieka z
historią jest Nagroda im. Stefana Szumana
przyznawana za wybitne publikacje w tym
zakresie.
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju
Człowieka
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Planuje się na konferencję w Olsztynie piątą sesję w cyklu na rzecz teorii rozwoju człowieka. Pierwsza
ukazała się właśnie w kwartalniku Komitetu Naukowego Psychologii PAN "Studia Psychologiczne" jako zeszt 4. 2017 roku (dostępny bez opłat w Internecie). Trwają prace nad przygotowaniem do druku następnych. W Olsztynie cykl prawdopodobnie się zakończy, bowiem trzeba się skupić na
publikacji serii.
Jest nadzieja na ożywienie zainteresowania naukowym myśleniem o rozwoju człowieka. To już się zaczęło
zadomowieniem się dyskusji panelowych na naszych konferencjach. Mam też nadzieję, że dostarczy ten cykl
materiału o tym, jak uprawiać teorię rozwoju i jak się tego nauczyć, bowiem przydać się to może wszystkim,
także doktorantom i studentom.
Moim celem jest zmiana stosunku do teorii. Utrwalił się stosunek empirystyczny. Nie traktuje on teorii poważnie. Ma być ona po to, aby dało się zrobić badanie empiryczne, bo to się liczy! Wszystko, co nam
do głowy przyjdzie można zbadać wedle metodologii badań psychologicznych. Nie tak traktują teorię przyrodnicy, lecz o wiele bardziej poważnie. Obserwacja i eksperyment składają się na sukcesy przyrodoznawstwa. Ale nie ma sukcesu, czyli wiedzy przyrodoznawczej bez teorii. Zadanie teorii jest zupełnie inne niż
zadanie obserwacji i eksperymentu w tej kooperacji dla poznania, jak się sprawy mają z tym lub z owym - na
przykład - w fizyce czy biologii.
Tymczasem psychologom wydaje się pod wpływem filozofii brytyjskiego empiryzmu, że zadanie jest jedno - sprawdzić, czy sprawy się mają tak, jak dotychczas je doświadczaliśmy czy też
raczej inaczej można i należy je doświadczać - obserwować je, eksperymentować z nimi - aby
poszerzać lub modyfikować dotychczasową naszą wiedzę o nich.
Ja nie przeczę, że tak można zdobywać wiedzę psychologiczną. Lecz jest ona tylko wiedzą technologiczną o
tym, jak kontrolować zachowanie ludzi.
Jest to wiedza 'naskórkowa' i wystarcza do tej właśnie kontroli i nic więcej nie jest warta. To fakt, że jest
ona szczególnie cenna w świecie takim jak nasz, w którym kierujemy się użytecznością, efektywnością i
sprawnością działania, czyli wartościami hołubionymi przez utylitaryzm, pragmatyzm oraz prakseologię.
Wiedzę psychologiczną, nie zadowalającą się tylko tymi wartościami, które zresztą - warto to
powtarzać - sięgają umysłu i osobowości wielce powierzchownie, trzeba budować inaczej. Nie
znaczy to wcale, że nie mam szacunku dla empirystycznej psychologii ani w najmniejszym nawet stopniu nie
znaczy to, że lekceważę pożytki rozmaite, jakie mamy z empirystycznej wiedzy psychologicznej.
Odmawiam natomiast uznania pretensji tej wiedzy do miana jedynej naukowej wiedzy o umyśle i osobowości człowieka. Nie chcę jej szkodzić, a pomóc w uznaniu przez nią granic, poza które nie ma dla niej wyjścia,
jeśli nie chce popaść w irracjonalizm, tracąc rozum jak popadający w mistycyzm jeden z twórców tej koncepcji wiedzy, August Compte, chwalony za postulat społecznej nauki pozytywnej. Spuszcza się zasłonę na
wyznanie religijne, jakiego był twórcą. Słusznie przekonany, że można konsekwentnie rozwijać tę naukę, narzucając ją na duchowość człowieka, stworzył nawet kościół tej religii. Został jego pierwszym papieżem. Jak
przystało na człowieka o społecznych talentach praktycznych, tak skutecznie instytucję zapoczątkował, że
ponoć w Brazyli wciąż to wyznanie prosperuje.
Interesujące jest psychologicznie, że nawet bez tego da się zobaczyć u wielu posłannictwo krzewienia metodologii dla zbawienia ode złego naszych naukowych umysłów! Nie mniej dogmatycznie dba się o czystość
denominacji.
Przepraszam, ale mam przekonanie, że nie o to w naukach wszelkich chodzi od czasu powstania wydziałów
'artes liberales' na średniowiecznych uczelniach.
Kraków, wrzesień, 2018 roku
Adam Niemczyński
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Sprawozdanie Walne Zebranie członków PSPRC, Kamień
Śląski 15.06.2018r.
W dniu 15 czerwca 2018 roku podczas XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii
Rozwojowej w Kamieniu Śląskim odbyło się walne zebranie członków PSPRC. Obrady
rozpoczęła porf. Dr hab. Maria Kielar-Turska, wręczając prof. Adamowi Niemczyńskiemu numer Psychologii Rozwojowej (2017, 3), który został wydany z okazji 50rocznicy pracy naukowej Pana Profesora. Następnie prof. Maria Kielar-Turska przedstawiła członkom stowarzyszenia działalność PSPRC w roku 2017. Kolejnym punktem
zebrania było przedstawienie przez dr hab. Ewę Gurbę – skarbnika PSPRC sprawozdania finansowego za rok 2018, które zostało w głosowaniu przyjęte przez członków
stowarzyszenia. Porf. Maria Kielar-Tuska poinformował członków, że Zarząd PSPRC
na zebraniu Zarządu w dniu 14.06.2018 przyjął uchwałę o dofinansowaniu i objęciu
patronatem publikacji Listy przechowane w starych kufrach. Śladami rodów Szumanów i
Szczepanowskich. Z prośbą do PSPRC o objęcie publikacji patronatem, zwróciła się
prof. dr hab. Anna Grabowska, córka Profesora Stefana Szumana. Na koniec zebrania
prof. Maria Kielar-Turska oraz prof. Beata Krzywosz-Rynkiewicz zaprosiły członków i
sympatyków stowarzyszenia na XXVIII Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej, która odbędzie się w czerwcu w Olsztynie na Uniwersytecie WarmińskoMazurskim.

www.psprc.edu.pl
Zachęcamy do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia (deklaracja członkowska
znajduje się na ostatnich stronach Biuletynu).
Wszystkich członków prosimy o wpłatę składek za rok 2017 na konto bankowe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka:
Bank BGŻ BNB Paribas S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
nr rachunek: 37 2030 0045 1110 0000 0414 9390
Na walnym zebraniu w dniu 01.06.2015 roku ustalono wysokość składek:
dla zwyczajnych członków – 80 zl
dla doktorantów i studentów kończących studia psychologiczne – 50 zł.
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Tak zwane „nowe inteligencje” – przede
wszystkim inteligencja społeczna i inteligencja emocjonalna – są obecnie
konstruktami, które budzą ogromne zainteresowanie zarówno badaczy, jak i psychologów – praktyków. Liczne dane dowodzą, że w znaczącym stopniu przyczyniają się one do efektywności funkcjonowania człowieka na różnych płaszczyznach życia. Niestety, większość badań na
ten temat dotyczy młodzieży i osób dorosłych, nieco mniej zaś mamy danych
empirycznych poświęconych dzieciom.
Ważnym aspektem funkcjonowania dzieci
są ich relacje interpersonalne i pozycja w
grupie rówieśniczej. Uwarunkowania
owej pozycji od lat są przedmiotem zainteresowania badaczy, którzy wśród jej
predyktorów wymieniają m.in. inteligencję tradycyjną (zob. np. Czeschlik i Rost,
1995). O roli inteligencji społecznej i
emocjonalnej wiadomo znacznie mniej,
choć i tu oczekuje się związków dodatnich (zob. np. Maijs i in., 2010; Petrides i
in., 2006). Brakuje jednak badań, w których uwzględniono by jednocześnie
wszystkie trzy rodzaje inteligencji. Ponadto wspomniane zależności między różnymi inteligencjami a pozycją socjometryczną ujmowane były dotychczas zazwyczaj
w sposób „statyczny” – pomiar dokonywany był w nich tylko w jednym punkcie
czasowym, co być może wynika z przekonania większości badaczy, że status socjometryczny jest względnie stały (zob. np.
Cillessen, Bukowski i Haselager, 2000).
Należy jednak podkreślić, że owe badania
na ogół dotyczyły grup rówieśniczych o
już w pełni ukonstytuowanej, stabilnej
strukturze nieformalnej. Tymczasem w
nowoutworzonej grupie formalnej, np. w
nowej klasie szkolnej, sieć wzajemnych
zależności, sympatii i niechęci dopiero się
kształtuje. Stąd też w takiej grupie uzasad-

niona wydaje się próba uchwycenia
dynamiki zmian w statusie socjometrycznym i poszukiwanie nie tylko
zależności między różnymi rodzajami inteligencji dzieci a ich pozycją
socjometryczną w danym punkcie
czasowym, ale również wkładu różnych inteligencji w zmianę owej pozycji.
W podjętych badaniach longitudinalnych
udział wzięło 136 uczniów klas pierwszych w wieku od 6 do 7 lat. Pomiaru
pozycji socjometrycznej dzieci dokonano
trzykrotnie – na początku klasy pierwszej, po 6 miesiącach oraz po 12 miesiącach od pierwszego pomiaru. Wskaźnikami były tu liczba nominacji pozytywnych
ze strony rówieśników (akceptacja) oraz
liczba nominacji negatywnych
(odrzucenie). Dodatkowo dokonano pomiaru inteligencji poznawczej przy użyciu
testu DMI-2 (Matczak, 2001), inteligencji
społecznej przy użyciu narzędzia własnego autorstwa – Dziecięcego Testu Rozumowania społecznego DZIETROS
(Knopp, 2018; opublikowana pełna wersja testu w języku polskim i angielskim), a
także inteligencji emocjonalnej przy użyciu baterii testów EMO-TEST również
własnego autorstwa (Knopp, w przygotowaniu).
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Dane analizowano wykorzystując modele
latentnych krzywych rozwojowych.
Otrzymane wyniki dowiodły, że w pierwszym roku funkcjonowania klasy szkolnej
pozycja socjometryczna dzieci dynamicznie się zmienia. Natomiast efekt różnych
rodzajów inteligencji w tym procesie był
odmienny. Inteligencja poznawcza
nie miała znaczenia ani dla poziomu wyjściowego statusu dziecka w
grupie rówieśniczej, ani dla zmiany
tegoż statusu. Z kolei inteligencja
emocjonalna była istotnym predyktorem poziomu wyjściowego pozycji socjometrycznej - dzieci o niższej inteligencji emocjonalnej w
chwili pierwszego pomiaru były
mocniej odrzucane przez rówieśników. Jednakże nie miała ona istotnego znaczenia dla zmiany pozycji
dziecka w grupie. Odwrotnie było w
przypadku inteligencji społecznej - nie

była ona istotnym predyktorem zróżnicowania poziomu wyjściowego akceptacji
i odrzucenia, jednakże jej efekt ujawnił
się w temporalnej zmianie w obu domenach statusu socjometrycznego. Dzieci
o wyższych zdolnościach społecznych z czasem podwyższały swój
status w grupie rówieśniczej – stopień ich akceptacji rósł, zaś stopień
odrzucenia malał.
Dr Katarzyna Knopp, UKSW

Warto przeczytać:
Badania zostaną szczegółowo opisane w przygotowywanym obecnie artykule:
Knopp, K. A. The effects of cognitive, social, and emotional intelligence on children’s sociometric status in a new peer group: A longitudinal study of first graders.
Narzędzia Dzietros oraz Emo-Test opisane zostały w artykułach:
Knopp, K. A. (2018). The Children’s Social Comprehension Scale (CSCS): Construct validity of a new social intelligence measure for elementary school children.
International Journal of Behavioral Development.
Knopp, K. A. (w przygotowaniu). Construct validity of a new emotional intelligence
measure for elementary school children – Emo-Test.
Cillessen, A. H. N., Bukowski, W. M., Haselager, G. J. T. (2000). Stability of sociometric categories. W: A. H. N. Cillessen & W. M. Bukowski (red.), Recent advances
in the measurement of acceptance and rejection in the peer system (s. 75–93). San Francisco: Jossey-Bass.
Czeschlik, T., Rost, D. H. (1995). Sociometric types and children’s intelligence. British Journal of Developmental Psychology, 13(2), 177–189.
Meijs, N., Cillessen, A. H. N., Scholte, R. H. J., Segers, E., Spijkerman, R. (2010). Social Intelligence and Academic Achievement as Predictors of Adolescent Popularity.
Journal of Youth and Adolescence, 39(1), 62–72.
Petrides, K. V, Sangareau, Y, Furnham, A., Frederickson, N. (2006). Trait emotional
intelligence and children's peer relations at school. Social Development, 15, 537-547.
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Na stronie Amerykańskiego Towarzystwa
Psychologicznego (apa.org) znajduje się
definicja aktywności obywatelskiej
określająca ją jako indywidualne i zbiorowe działania mające na celu identyfikowanie i rozwiązywanie problemów
społecznych. Jest to więc szeroka gama
różnego rodzaju aktywności nastawionych
na poszerzenie interesu społecznego. W
sytuacji wielkiej różnorodności przedmiotu badań, zasadnym postępowaniem naukowym jest stworzenie modeli, które
pozwolą te wszystkie działania poklasyfikować w określone kategorie/
rodzaje.
Istnieje już ich wiele, lecz ciągle tworzone
są takie, które w pełniejszy sposób opiszą
rzeczywistość. Niektóre dotyczą osób
niepełnoletnich, które nie mają jeszcze
pełnych praw i obowiązków obywatelskich, więc ich aktywność ma inną specyfikę, niż aktywność osób dorosłych. Inne
dotyczą funkcjonowania osób dorosłych.
Osobom interesującym się problematyką
obywatelskości w perspektywie rozwojowej zapewne dobrze znany jest model
Anny Zalewskiej i Beaty KrzywoszRynkiewicz. Autorami innych modeli są
m.in. Kennedy, Torney-Purta, TheissMorse. Opisują one szeroki zakres aktywności, ale także elementy tożsamościowe, jak patriotyzm czy lojalność, widoczne choćby w przestrzeganiu prawa.
W efekcie kategoryzują nie tylko różne
rodzaje działań, ale także poziom przywiązania do ojczyzny, poczucie tożsamości
narodowej.
Obywatelskość dorosłych jest ujmowana
w kategoriach aktywności. Tu można
wskazać choćby na klasyfikacje Pattie,
Seyd i Whiteley, ale także Marii Lewickiej czy Krystyny Skarżyńskiej i
Kamila Henne.
W obu grupach modeli można dostrzec

dwa podstawowe kryteria. To obszar
aktywności oraz sposób działania. Z
jednej strony bowiem działania obywatelskie można podzielić na takie, które nastawione są na pomoc drugiemu
człowiekowi (aktywność społeczna)
oraz na takie, które nastawione są na
wywieranie wpływu na władze
(aktywność polityczna), z drugiej zaś
każde działanie można podejmować indywidualnie lub razem z innymi (społecznie,
kolektywnie).
Przyjmując te dwa kryteria, można zbudować czteroelementowy model pozwalający wyodrębnić: (1) społecznikostwo
(indywidualne działania na rzecz innych), (2) indywidualną aktywność
polityczną, (3) partycypację społeczną (kolektywne działanie na rzecz
innych) oraz (4) partycypację polityczną (kolektywne działanie w obszarze polityki).
W kontekście rozwojowym bardzo interesujący jest etap wczesnej dorosłości.
Ten etap w rozwoju to okres wchodzenia
w nową rzeczywistość dorosłego życia,
samodzielności i niezależności, co uwidacznia się także w podejmowaniu aktywności obywatelskiej.

Ciąg dalszy na następnej stronie

Co nowego w nauce:
Czteroelementowy model aktywności obywatelskiej w badaniach
młodych dorosłych

Numer 16

Strona 8
Wskazany powyżej czteroelementowy
model aktywności obywatelskiej ma
charakter nie tylko teoretyczny. Badania
prowadzone za pomocą kwestionariusza
aktywności obywatelskiej (KAO) potwierdziły, że model teoretyczny jest
dopasowany do danych w grupie
dorosłych, ale także w grupie młodych dorosłych. Uzyskane wyniki pokazują, że i w grupie młodych dorosłych, i dorosłych, poziom zaangażowania w aktywności indywidualne (społecznikostwo i indywidualną
aktywność polityczną) jest większy,
niż w aktywności kolektywne
(partycypację społeczną i partycypację polityczną). Istnieją jednak także różnice ze względu na wiek. Osoby
starsze (powyżej 25 lat - dorośli)
charakteryzują się większym poziomem zaangażowania w aktywności podejmowane indywidualnie,
niż osoby w wieku 18-25 lat. Jednakże grupa młodych dorosłych nie jest
jednorodna. Różnice widoczne są w
aktywnościach kolektywnych. Bardziej
aktywne są osoby młodsze, w wieku 18-21 lat, tak w zakresie partycypacji społecznej, jak i politycznej.
Uzyskane wyniki wskazują, że warto
stosować czteroelementowy model aktywności obywatelskiej w badaniach
młodych dorosłych.
Warto przeczytać

Klamut, R. (2015). Kwestionariusz
aktywności obywatelskiej (KAO)
–narzędzie do badania różnych
rodzajów aktywności obywatelskiej. Psychologia Społeczna, 1(32),
6 8 – 8 3 .
h t t p : / /
doi.org/10.7366/18961800201532
05;

Klamut, R (2018). The four-forms
model of civic engagement as the









tool for understanding the diversity
of young citizens' activities. Poster
zaprezentowany podczas konferencji 20th CiCea International
Conference 2018 and 2nd Joint
Conference with CitizED, Warszawa, 10-12 maja;
Lewicka, M. (2008). Dwuścieżkowy model aktywności społecznej:
kapitał społeczny czy kulturowy?
W: D. Rutkowska, A. Szuster
(red.), O różnych obliczach altruizmu (s. 245–275). Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Pattie, C., Seyd, P. & Whiteley, P.,
(2003). Citizenship and Civic Engagement: Attitudes and Behaviour in Britain. Political Studies, 51
(3), p.443–468. https://
doi.org/10.1111/14679248.00435;
Skarżyńska, K., Henne, K. (2012).
Studenci jako obywatele: kapitał
ludzki i społeczny jako źródła
akceptacji porządku politycznego
i ekonomicznego oraz aktywności
społecznej. Psychologia Społeczna,
2(21), 162–182.
Zalewska,
A.
M.,
KrzywoszRynkiewicz, B. (2011). Psychologiczne
portrety młodych obywateli. Rozwojowe i podmiotowe uwarunkowania
aktywności obywatelskiej młodzieży.
Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Dr Ryszard Klamut
Politechnika Rzeszowska
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Co nowego w nauce:

XXVIII Konferencja Psychologii Rozwojowej
odbędzie się w Olsztynie w dniach
13—15 czerwca 2019 roku

Będzie ona organizowana przez
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju
człowieka
I
Katedrę Psychologii Rozwoju i Edukacji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie

zapraszamy Państwa do jednego z największych kampusów uniwersyteckich w
Polsce, położonego nad pięknym jeziorem, otoczonego lasami ze wspaniała atmosferą akademicką. Profil tematyczny konferencji ogłosimy w Biuletynie listopadowym
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Co nowego w nauce:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
cyklu:
SYTUACJE STRESOWE W
Egzystencjalne problemy człowiePRZESTRZENIACH
ka współczesnego.
ŻYCIOWYCH DZIECKA
17 października 2018 roku , Poznań Homo transgressivus w poszukiWspółczesne dzieci żyją w złożonym, ustawicznie zmieniającym się świecie, stawiającym
im wiele wymagań implikowanych stechnicyzowanym napiętym stylem życia, pluralizmem i
wielowymiarowością społeczno – kulturowej
rzeczywistości. Powoduje ona wielopostaciowość współczesnego dzieciństwa połączoną z
jego kontrastowym zróżnicowaniem. W każdą
odmianę dzieciństwa wpisują się sytuacje
trudne, sytuacje stresowe. Zarówno bowiem
zmaganie się z niedostatkiem, jak i funkcjonowanie w elitarnych szkołach może wyzwalać
poczucie osamotnienia, zagrożenie poczucia
bezpieczeństwa, niską samoocenę, świadczących też niejednokrotnie o dysfunkcyjności
współczesnej rodziny (związanej np. z rozwodami, konfliktami, przemocą w rodzinie, przeciążeniem pracą zawodową, emigracją zarobkową rodziców) rzutującej nie tylko na funkcjonowanie dzieci w tym prymarnym środowisku, ale także w innych obszarach ich życia.
Zapraszamy do interdyscyplinarnego pochylenia się nad współczesnym dzieckiem, nad jego
kłopotami egzystencjalnymi, by nie tylko skupić się na rodzajach sytuacji wywołujących w
jego życiu stres, ale i następstwach wspomnianych sytuacji obecnych w życiu młodego pokolenia oraz edukacyjnych możliwościach dotyczących przygotowania go do ich pokonywania.

waniu sensu istnienia.
Od transgresji ku transcendencji...?
30 listopada 2018 roku Warszawa
Józef Kozielecki – autor koncepcji prezentującej
psychologiczne ujęcie człowieka jako istoty transgresyjnej - utożsamił wspomniany fenomen z działaniem wiodącym człowieka ku osiąganiu coraz
wyższych pułapów we własnym rozwoju i aktywności. Transgresja wiązała się tu z urzeczywistnianiem projektowanych wizji rzeczywistości, potencjalnych stanów rzeczy i możliwych Ja. Inny badacz,
Mariusz Szajda, skierował uwagę na transgresje
związane z noetycznym wymiarem istnienia człowieka, osiągające pułap tak wysublimowanych doświadczeń, iż wszelkie próby dyskursywnego wyrażenia ich sensu zdają się niekiedy graniczyć z bluźnierstwem.
Czy dokonując własnych obserwacji i analiz wspomnianego fenomenu musimy uznawać horyzont
jego proponowanych dotąd ujęć za nieprzekraczalny?
Przywołane odniesienia do fenomenu przekraczania granic lokujemy w obszarze problematyki planowanej przez nas konferencji pod hasłem: Homo
transgressivus w poszukiwaniu sensu istnienia. Od
transgresji ku transcendencji…?
Tym razem, fenomen transgresji pragniemy odnieść do sfery mikro-indywidualnych doświadczeń
związanych z przekraczaniem granic w dążeniach
do zaspokojenia uniwersalnej ludzkiej potrzeby:
sensu życia.
Więcej na: http://www.aps.edu.pl/konferencje/
homo-transgressivus-w-poszukiwaniu-sensuistnienia-od-transgresji-ku-transcendencji/
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Ogólnopolska konferencja naukowa

Ciało i cielesność
Opole, 26-27 września 2018 r.
Nowożytne podejście do ciała traktowanego

Międzynarodowa Konferencja Naukowa ściśle mechanicystycznie należy już do prze-

Zaproszenia i zapowiedzi

Co nowego w nauce:

Focus on Autism
Kraków 27-29 września 2018

W programie interesujące wykłady wybitnych specjalistów z Polski i z innych krajów,
dyskusja panelowa i warsztaty praktyczne,
m.in.:
Dr hab.n.med.Agnieszka Słopień, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
O wskazaniach do farmakoterapii w ASD
Prof. dr Magda Mostafa, Amerykański
Uniwersytet w Kairze
Architektura autyzmu: projektowanie za
pomocą indeksu ASPECTSS
Dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak, mgr
Ewa Kuliga, Polskie Stowarzyszenie Terapii
Behawioralnej
Granice wpływu i odpowiedzialności terapeuty w przebiegu terapii osób z autyzmem
Prof.dr Paul Shattock, Uniwersytet Sunderland
To, co nie ma sensu, jest prawdopodobnie istotne. Ostatnie doniesienia o związku pomiędzy mlekiem a autyzmem.
Prof.dr Michael Fitzgerald, Trinity College w Dublinie
Autyzm a zaburzenia współwystępujące
Dr hab. Ewa Augustynowicz, prof.
NIZP-PZH, Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
Prawda o bezpieczeństwie szczepień
Prof.dr hab.Joanna Kruk-Lasocka,
mgr Dorota Prędkiewicz, DSW
„Rozbite lustro” i co dalej? Jak wspierać
niemowlęta zagrożone autyzmem?
Więcej na: https://asd2018.up.krakow.pl/
program/

szłości. Dziś przyjmuje się, że człowiek jest
psychosomatyczną całością. Stanowią także
dwa istotne wymiary tożsamości osobowej.
Stąd też stajemy przed dużą trudnością, gdy
chcemy uczynić przedmiotem namysłu samo
ciało – pozbawiamy je niezbędnego dopełnienia. Gdy jednak zdecydujemy się to zrobić,
pojawia się kolejna trudność. Czym innym
jest przecież ciało jako przedmiot refleksji
filozoficznej, czym innym jako przedmiot
działań artystycznych a jeszcze czym innym
jako przedmiot ujęty z perspektywy współczesnej psychologii, kognitywistyki, biologii
czy medycyny. Zapraszamy przedstawicieli
różnych dyscyplin naukowych do dyskusji o
ciele jako jednym z ważniejszych elementów
konstytutywnych tożsamości. Dyskutowane
będą m.in.:

Znaczenie ciała w budowaniu tożsamości

Ciało a władza

Ciało a współczesna technologia

Ciało i cielesność w kulturze
(masmedia, reklama, film, literatura)

Językowe aspekty ciała i cielesności

Wirtualne ciało/ciała

Problematyka gender

Bioetyczne aspekty cielesności
Więcej na:
http://tozsamoscwprzebudowie.tk/
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niedbania – w tym dla opiekunów zastępczych i pracowników ośrodków opiekuńczo
-wychowawczych – oraz dla wspierających te
osoby specjalistów: pedagogów, psychologów i
terapeutów.

Najpopularniejszy i najchętniej czytany
podręcznik psychologii na świecie. Myres nie
tylko przedstawia wyniki badań i ugruntowane
teorie psychologiczne, ale również odpowiada na
pytania: Jak psychologowie oceniają konkurencyjne opinie i poglądy? Jak my wszyscy możemy
sprawniej myśleć, kiedy opisujemy i wyjaśniamy
zdarzenia swojego życia? Omawia m.in. ugruntowane teorie psychologiczne na temat związków
między ciałem a umysłem, rozwoju umysłu dziecka, tworzenia wyobrażeń, zapamiętywania (i za- Najnowsza książka prof. Ewy Pisuli poświęcona
pominania) własnych doświadczeń, różnic (i po- autyzmowi zawiera dogłębną refleksję dotyczącą
teoretycznych fundamentów, czyli terminologii
dobieństw) pomiędzy ludźmi na całym świecie.
związanej z tym zaburzeniem i jego klasyfikacji,
wnikliwy komentarz do danych epidemiologicznych oraz niezwykle szczegółową analizę
aktualnego stanu badań w zakresie szeroko
rozumianej charakterystyki autyzmu i jego
przyczyn, a także bieżącej praktyki klinicznej. Liczba badań z udziałem osób dotkniętych
autyzmem może wskazywać na to, że zaburzenie
to zostało dość dobrze poznane. Autorka – pokazując, ile już wiadomo i jak można tę wiedzę wykorzystywać w codziennej pracy terapeutycznej –
uświadamia czytelnikowi, jak wiele jest jeszcze
niewiadomych, zwłaszcza w dziedzinie złożonej,
wieloczynnikowej etiologii zaburzenia.

Książka stanowi cenne źródło praktycznych informacji dla osób opiekujących się dziećmi, które doświadczyły traumy, przemocy czy za-
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dań akademickich, ale realnymi działaniami,
które prowadzonymi w polskiej rzeczywistości,
dającymi zauważalne, pozytywne efekty.

Warto przeczytać

Ze Wstępu dr. n. med. Artura Kołakowskiego.

Książka w ciekawy sposób podejmuje bardzo trudną tematykę, jaką jest agresja i zaburzenia zachowania u dzieci. Całość opiera
się na założeniu, że dzieci nie rodzą się złe i
możemy je ochronić przed różnymi życiowymi konsekwencjami. Przedstawiono tu
nie tylko wyniki badań nad agresją, ale także opisano praktyczne, realizowane programy terapeutyczne.
Całość powstała pod redakcją dr. n. med.
Artura Kołakowskiego, znakomitego specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego, współautora książki SPOSÓB NA TRUDNE DZIECKO. Przyjazna terapia behawioralna pozycji wyróżnionej Nagrodą Teofrasta
w kategorii Najlepsza Psychologiczna Książka Popularnonaukowa 2011 r.
Postaraliśmy by książka kompleksowo i jak
najbardziej praktycznie przedstawiała problem
trudnych zachowań, agresji i zaburzeń zachowania, począwszy od obrazu klinicznego, wyników badań, sposobu prowadzenia diagnozy,
poprzez budowanie kompleksowego modelu
pomocy, prowadzenie terapii do trudności w
pracy z takimi pacjentami w szkole, świetlicy
terapeutycznej czy domu dziecka. Dla mnie
ważne jest, że opisywane w tej książce praktyczne programy nie są jedynie wynikami ba-

Książka stara się odpowiedzieć na pytanie,
w jaki sposób żyć, by być szczęśliwym. Czytelnik uzyskuje wiedzę jak pomóc samemu
sobie w trudnych sytuacjach życiowych a
także jak pomóc innym w podjęciu właściwych decyzji i działań. Według autorki, aby
zrozumieć człowieka znajdującego się w
sytuacji problemowej, należy poznać jego
świat, czyli całość możliwych horyzontów
doświadczenia, a także dotrzeć do jego indywidualnego świata znaczeń. W pracy
przedstawiono poglądy słynnych psychologów, pedagogów i filozofów na temat
wspomagania rozwoju popartych licznymi
przykładami sytuacji, w których pomoc
osoby wspomagającej okazała się skuteczna
i doprowadziła do rozwiązania problemu.
Skierowana jest do psychologów i studentów psychologii, specjalistów z dziedziny
nauk społecznych i medycznych, ale także
do osób nie związanych zawodowo z pomaganiem, a które są zainteresowane zagadnieniami z zakresu psychologii lub pedagogiki.
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Zespół psychologów, pedagogów i psychiatrów specjalizujących się w diagnozie i terapii zaburzeń wieku dziecięcego przygotował
kompendium wiedzy dotyczące postępowania w środowisku szkolnym z dziećmi doświadczającymi zaburzeń: ADHD, zaburzenia zachowania, lękowe, nastroju, obsesyjno
-kompulsyjne, odżywiania, więzi, PTSD, wykorzystanie seksualne, myśli i tendencje
samobójcze, mutyzm, choroba tikowa, FAS,
zaburzenia rozwoju językowego, zaburzenia
sensoryczne. Autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawili charakterystykę określonych typów zaburzeń, ich najczęstsze
objawy, sposoby funkcjonowania ucznia
oraz zachowania mogące świadczyć o możliwości wystąpienia określonego problemu.
Książka zawiera także propozycje działań
wspierających dzieci z zaburzeniami psychicznymi i rozwojowymi, możliwych do
przeprowadzenia w środowisku szkolnym,
m.in. budowanie ustrukturyzowanego i
przyjaznego środowiska szkolnego, zastosowanie technik uczenia sprzyjających koncentracji, psycho- i socjoterapię oraz trening umiejętności społecznych.

W dzisiejszych czasach określenie „dziecko
sprawiające problemy” jest używane dość
często. W sensie medycznym oznacza to
zaburzenia emocjonalne lub behawioralne
związane z niektórymi chorobami organicznymi lub istniejące niezależnie od nich. Według danych epidemiologicznych zaburzenia
takie dotyczą 15-20% całej populacji dzieci i
młodzieży, a liczba ta wydatnie wzrasta.
Pierwszym lekarzem, do którego trafia
dziecko „sprawiające problemy”, jest pediatra lub lekarz rodzinny. To właśnie on musi
ustalić wstępne rozpoznanie, przeprowadzić diagnostykę różnicową i ewentualnie
podjąć decyzję o leczeniu lub skierowaniu
dziecka do specjalisty. Ta książka może
wspierać zarówno pracę lekarzy jak też ich
współpracę z psychologami praktykami.
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Publikacje

Czasopismo Psychologia Rozwojowa

Czasopismo Psychologia Rozwojowa
prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim
rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka. Rekomendujemy je zarówno pracownikom nauki badającym problemy rozwoju, studentom kierunków psychologicznych, pedagogicznych, medycznych a także psychologom i pedagogom
praktykom.

Jakość życia rodziny a jakość życia młodych dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną (E. Zasępa),
Skala gerotranscendencji Typu 1 (GST –
1) Larsa Tornstama . Polska adaptacja
metody (P. Brudek).

Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych
artykułów, zarówno o charakterze teoretycznym, przeglądowym, jak i raportów z
badań empirycznych, a także sprawozdań z
Warto podkreślić ciągły rozwój czasopi- konferencji w obszarze psychologii rozwosma, którego wyrazem jest między innymi ju człowieka i recenzji nowych, ważnych
wciąż poszerzana indeksacja w bazach da- dla dziedziny publikacji.
nych, uwzględnienie czasopisma na liście
ERIH+, a także rosnąca ocena czasopi- Czasopismo można zamówić poprzez strosma w ewaluacji ministerialnej; w ro- nę internetową Wydawnictwa UJ oraz poku 2015 czasopismo w ewaluacji przez stronę internetową czasopisma.
MNiSW uzyskało 13 punktów.
Wszystkie numery można zamawiać w
wersji drukowanej lub elektronicznej. DoW najbliższym, numerze czasopisma datkowo, cała zawartość numerów z
ukażą się między innymi następujące arty- lat 2009-2017 dostępna jest bezpłatkuły:
nie w wersji elektronicznej, na stronie
internetowej czasopisma ( http://
A Dialogical Approach to the Identity w w w . e j o u r n a l s . e u / P s y c h o l o g i a Dilemmas of Young Adults (D. Boraw- Rozwojowa). Dzięki finansowaniu w
ski);
ramach umowy 553/P-DUN/2017 ze
środków Ministra Nauki i Szkolnictwa
Teoria ram relacyjnych (Relational Fra- Wyższego przeznaczonych na działalme Theory, RFT) – współczesne, beha- ność upowszechniającą naukę, na biewioralne podejście do języka i umiejęt- żąco jest udostępniana zawartość nowych nuności poznawczych. Zastosowanie w merów czasopisma z lat 2017-2018.
terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (K. Pomorska, P. Osta- Dodatkowe informacje dotyczące zamaszewski);
wiania pojedynczych artykułów oraz całych
numerów można znaleźć na stronie interMobbing – w poszukiwaniu wczesnych netowej: http://www.ejournals.eu/jakprzyczyn zjawiska (K. Madeja-Bień, M. zamawiac/.
Gamian-Wilk, Ł. Andrzejewski);
Dr Małgorzata Stępień-Nycz, UJ,
Jakość związku partnerskiego a satysSekretarz redakcji
fakcja z życia młodych matek – mediacyjna rola samooceny (D. SuwalskaBarancewicz),
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Młodzi w nauce:

Student and Early Career Network of
European Association for Research on Adolescence (SECNet)

Co nowego w SECNet?
Konferencja EARA w Gandawie
Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem w
kalendarzu członków EARA jest odbywająca
się właśnie w tych dniach (12-15 września
2018) konferencja EARA w belgijskiej Gandawie. Tematem konferencji jest "Pielęgnowanie
wzrostu młodzieży" ("Nurturing adolescent
growth"). Program konferencji obfituje w ciekawe wydarzenia. Do zaproszonych gości
należą m.in. Eveline A. Crone, Judith Smetana,
Lisa Crockett, Eva Pomerantz. Tematyka wystąpień dotyczy przede wszystkim sposobów
na wzmacnianie adaptacyjnego rozwoju młodzieży. Jak co dwa lata, konferencja gości badaczy adolescencji nie tylko z Europy, ale i
całego świata.
Więcej szczegółów na stronie:
https://www.eara2018.eu/
Zapraszamy!
Nowe Emerging Scholar Spotlight
Od wydania poprzedniego numeru Biuletynu,
na stronie EARA SECNet pojawiły się opisy
trzech najnowszych artykułów opublikowanych przez członków SECNet.

Artykuł z czerwca prezentuje wyniki
badań Alexii Carrizales i wsp. z Uniwersytetu w Bordeaux, dotyczących
właściwości psychometrycznych
Skali Zachowań Prospołecznych.

Wakacyjne wydanie z kolei prezentuje
artykuł Koena Raymaekersa i wsp.
Z Uniwersytetu w Leuven, opisujący
ciekawe badania dotyczące związków
społecznych adolescentów i młodych dorosłych chorujących na
cukrzycę – wyniki wskazują, że
wsparcie rówieśnicze i rodzicielskie
pozwala na ograniczenie negatywnych
skutków choroby.

Najnowszy opisywany na stronie artykuł autorstwa Sophie Baudat i wsp.
z Uniwersytetu w Lozannie, opisuje
znaczenie komunikacji
z rodzicami dla zapobiegania spożywaniu alkoholu przez młodzież.

Newsletter EARA
Tuż po wydaniu poprzedniego Biuletynu Psychologii Rozwojowej ukazał się Newsletter
EARA. Można go znaleźć na stronie
https://www.earaonline.org/wp -content/
u p l o a d s / 2 0 1 8 / 0 5 /
EARA_newsletter_May18.pdf
Newsletter zawiera zaproszenie na konferencję w Gandawie i prezentuje szereg wydarzeń
skierowanych do młodych naukowców, które
się na tej konferencji odbędą: warsztaty o
różnorodnej tematyce, rozmowy
z wydawcami czasopism naukowych, konkurs
na najlepszy poster, a także tradycyjna kolacja
dla członków SECNet.
Newsletter prezentuje również dwie najnowsze książki pod redakcją członków EARA. Changing Values and Identities in
the Post-Communist World (red. N. Lebedeva, R. Dimitrova, J. Berry) to pozycja,
która przedstawia zmiany w zakresie wartości
i tożsamości w krajach postsowieckich.
Z kolei książka Well-Being of Youth and
Emerging Adults across Cultures. Novel
Approaches and Findings from Europe,
Asia, Africa and America pod red. R. Dimitrovej przedstawia najnowsze wyniki badań
empirycznych nad dobrostanem młodzieży z
całego świata. Bez wątpienia obie pozycje są
niezwykle ciekawe z punktu widzenia polskich
badaczy rozwoju.
Biuletyn zawiera też wykaz najnowszych publikacji członków EARA, jak również zaproszenie do udziału w ciekawych wydarzeniach o
charakterze naukowym.
Zapraszamy do SECNet!
Więcej informacji o stowarzyszeniu znajduje
się na stronie:
https://www.earaonline.org/secnet/about/
oraz na fanpage’u w portalu Facebook:
https://www.facebook.com/pg/earasecnet/

mgr Dominika Karaś, UKSW
Przedstawiciel Polski w EARA SECNet
d.karas@uksw.edu.pl

Młodzi w nauce

Early Researchers Union
European Association of Developmental Psychology
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EADP/ERU Writing week we
Włoszech

ERU w mediach społecznościowych

W dniach 5-9 listopada 2018 na Sycylii
odbędą się 5-dniowe warsztaty dla
młodych naukowców z pisania artykułów naukowych. Termin wysyłania zgłoszeń mija 20 września br. Organizatorzy częściowo pokrywają koszty
podróży. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.eadp.info/
news/

Zachęcamy do śledzenia działań ERU w
mediach społecznościowych. Na profilach na Facebooku https://
www.facebook.com/EadpERU/ oraz na
Twitterze https://twitter.com/EadpERU
pojawiają się informacje o aktualnych
ofertach pracy, konkursach, stypendiach, warsztatach itp.
Kto i jak może dołączyć do ERU?

Doktorat w Holandii
Trwa nabór wniosków na płatny etat
tzw. PhD researcher w projekcie
„Longitudinal effects of parenting, parental self-regulation and contextual
stress on the early development of selfregulation: A combined micro and macro approach” na Uniwersytecie w
Utrechcie. Termin wysyłania zgłoszeń
mija 17 września. Więcej informacji
można znaleźć na stronie https://
www.uu.nl/en/organisation/working-atutrecht-university/jobs
19th European Conference on
Developmental Psychology

Studenci, doktoranci oraz doktorzy do
stanowiska adiunkta (assistant professorship) włącznie, którzy zainteresowani są badaniami nad szeroko rozumianą psychologią rozwoju człowieka.
Do ERU może bezpłatnie dołączyć będąc członkiem EADP.
Uwaga! Obywatelom Polski przysługuje zmniejszona opłata członkowska w EADP tzw. reduced fee
region, która wynosi 70 euro lub
40 euro (studenci). Członkostwo
ważne jest 2 lata.

Skontaktuj się z nami!
Jeśli pojawią się jakieś pytania, sugestie
Już wkrótce rozpocznie się przyjmowa- bądź propozycje współpracy, zapraszanie abstraktów na Europejską Konfe- my do kontaktu.
rencję Psychologii Rozwojowej,
która odbędzie się w Atenach w
dr Ilona Skoczeń, UKSW
dniach 29.08-1.09.2019 r. Szczegółowe
Przedstawiciel Polski ERU EADP
informacje można śledzić na stronie
i.skoczen@uksw.edu.pl
konferencji http://www.ecdp2019.gr/

BIULETYN Polskiego Stowarzyszenia
Psychologii Rozwoju Człowieka
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Dlaczego warto należeć do

Dołącz do nas!

Stowarzyszenia



Jesteśmy jedynym Stowarzyszeniem w Polsce zrzeszającym środowisko
psychologów naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju
człowieka.



Organizujemy co roku ogólnopolskie konferencje naukowe, gromadzące
ponad 100 osób, na których omawiane są wyniki badań naukowych i rozwiązania praktyczne w obszarze rozwoju człowieka. W 2018 roku odbędzie się już
XXVII cykliczna konferencja.



Stowarzyszenie wydaje czasopismo naukowe Psychologia Rozwojowa,
które w wykazie czasopism naukowych MNiSW umieszczone jest na liście B z
punktacją 13 pkt oraz na liście ERIH+.

Deklaracja członkowska znajduje się na stronie Stowarzyszenia:
http://www.psprc.edu.pl/dolacz-do-nas

